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เร่่งเจร่จาพัันธมิิตร่
เพิั�มิร่ถหััวลากกว่า 100 คััน

B	ชีี้�ธุุริกิจข่นส่งิปีนี�โดดเด่น

บีี จิิสติิกส์ ชีี้�ธุุรกิจิขนส่งปีีนี�มีีแนวโน้มีเติิบีโติ
โดดเด่น สะท้้อนจิากไติรมีาส 1/65 ราย
ได้การให้้บีริการขยายตัิวเกือบี 15% เร่ง
เจิรจิาพัันธุมีิติรเพิั�มีรถหั้วลากกว่า 100 
คััน รองรับีการใช้ี้บีริการขนส่ง จิากปัีจิจุิบัีน
ที้�มีีรถให้้บีริการรวมีซัับีคัอนแท้รคั 166 
คััน เผยลูกค้ัา”กลุ่มีเคัรื�องดื�มี-ข้าวสาร-
อาห้ารสัติว์”มีาแรง ส่วนธุุรกิจิ”จิำาห้น่าย
นำ�าดิบี”ขยายติัวต่ิอเนื�อง ล่าสุดได้ขยาย
สัญญาลูกค้ัาเดิมีออกไปีอีก 5 ปีี  แถมีจ่ิอเซ็ัน
สัญญาลูกค้ัาให้ม่ีจิำาห้น่ายเพิั�มีอีก 1.5 ล้าน
ลูกบีาศก์เมีติรต่ิอปีี

ดริ.ปัญญา	บุญญาภิิวัฒน์		ปริะธุาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	บี	จิสติิกส์	
จำากัด	 (มหาชี้น)	 หร้ิอิ	B	 เปิีดเผยว่า 
ทิ้ศท้างของธุุรกิจิขนส่งและโลจิิสติิกส์ในปีีนี� 
มีีแนวโน้มีเติิบีโติต่ิอเนื�อง สะท้้อนได้จิากผล
ปีระกอบีการไติรมีาส1/2565 รายได้จิาก
การให้้บีริการขนส่งเติิบีโติเกือบี 15%  โดยปีี
นี�บีริษััท้เติรียมีเพิั�มีรถหั้วลากในส่วนของซัับี
คัอนแท้รคัที้�เป็ีนพัันธุมีติิรกวา่ 100 คััน เพืั�อ
รองรับีคัวามีต้ิองการของลูกค้ัา ห้ลังจิากที้�
บีริษััท้ได้มีีการขยายการให้้บีริการไปีในกลุ่มี
ลูกค้ัาที้�ห้ลากห้ลายมีากข้�น โดยเฉพัาะกลุ่มี
ธุุรกิจิเคัรื�องดื�มี ข้าวสาร และอาห้ารสัติว์ 
ที้�มีีปีริมีาณคัวามีต้ิองการใช้ี้บีริการสูงมีาก  
จิากปัีจิจุิบัีนที้�บีริษััท้มีีรถหั้วลากจิำานวน  66 
คััน และซัับีคัอนแท้รคัที้�เป็ีนพัันธุมีิติรของ
บีริษััท้อีก 100คััน

ส่วนสถานการณ์ราคัานำ�ามีนัที้�ปีรับีเพิั�มีข้�นสูง
อย่างต่ิอเนื�องนั�น ดร.ปัีญญา กล่าวว่า ได้ส่ง
ผลกระท้บีต่ิอคัวามีต้ิองใช้ี้บีริการขนส่งของ
ลูกค้ัาเดิมีที้�มีีปีริมีาณการใช้ี้บีริการลดลง  
แต่ิบีริษััท้ได้มีีการขยายฐานลูกค้ัาที้�กว้าง
ข้�นในห้ลากห้ลายอุติสาห้กรรมี ท้ำาให้้ภาพั
รวมีปีริมีาณการใช้ี้บีริการขนส่งยังเติิบีโติสูง  
ส่วนต้ินทุ้นพัลังงานที้�เพิั�มีข้�นนั�นลูกค้ัาจิะเป็ีน
ผู้รับีภาระอยู่แล้ว

“ปีีนี�กลุ่มีลูกค้ัาที้�มีีการขยายตัิวสูงมีาก แมี้
ราคัานำ�ามีันแพัง แต่ิ B มีีฐานลูกฐานค้ัา
เติิบีโติสูงมีาก โดยเฉพัาะลูกค้ัาให้มี่ๆ ใน
กลุ่มีอุติสาห้กรรมี ข้าวสาร อาห้ารสัติว์ 
และเคัรื�องดื�มี ท้ำาให้้บีริษััท้ต้ิองเร่งเจิรจิา
พัันธุมีิติรซัับีคัอนแท้รคั เพืั�อห้ารถหั้วลาก
เพิั�มีข้�น”  ดร.ปัีญญา กล่าว

สำาห้รับีธุุรกิจิจิำาห้น่ายนำ�าดิบีที้�ดำาเนินการโดย
บีริษััท้ร่วมีทุ้นคัือ บีริษััท้เท้พัฤท้ธุา จิำากัด  
ภายห้ลังจิากที้�ได้มีีการซืั�อที้�ดินเพิั�มีข้�นเพืั�อ
รองรับีแห้ล่งนำ�า บีริษััท้ได้มีีการต่ิอสัญญา
ลูกค้ัารายเดิมีไปีอีก 5 ปีี ในการจิำาห้น่าย
นำ�าดิบีอีก 1.5 ล้านลูกบีาศก์เมีติรต่ิอปีี และ
ล่าสุดบีริษััท้เติรียมีเซ็ันสัญญาฉบัีบีให้ม่ี
เพืั�อที้�จิะจิำาห้น่ายนำ�าดิบีให้้กับีลูกค้ัารายให้ม่ี
ปีริมีาณ 1.5 ล้านลูกบีาศก์เมีติรต่ิอปีี และ
เมีื�อรวมีกับีลูกค้ัารายอื�นๆ ปีีนี�บีริษััท้คัาดว่า
จิะสามีารถจิำาห้น่ายนำ�าดิบีได้ปีระมีาณ 5 ล้าน
ลูกบีาศก์เมีติร จิากกำาลังผลิติที้�สามีารถผลิติ

นำ�าดิบีได้ปีระมีาณ 5-8 ล้านลูกบีาศก์เมีติร 
ทั้�งนี�ข้�นอยู่กับีสภาพัดินฟ้้าอากาศ นอกจิาก
นี�บีริษััท้ดังกล่าวก็อยู่ในระห้ว่างศ้กษัาแผนที้�
จิะนำาหุ้้นเข้าจิดท้ะเบีียนในติลาดห้ลักท้รัพัย์  
โดยเบืี�องต้ินตัิ�งเป้ีาห้มีายว่าจิะนำาหุ้้นเข้าจิด
ท้ะเบีียนในติลาดได้ภายใน 2-3 ปีี 

อย่างไรก็ติามีแผนการลงทุ้นของกลุ่มี B 
ยังเป็ีนไปีติามีแผนยุท้ธุศาสติร์ที้�โฟ้กัสใน 2 
ธุุรกิจิห้ลักคืัอ กลุ่มีธุุรกิจิขนส่งและโลจิิสติิ
กส์ที้�เป็ีนมีิติรต่ิอสิ�งแวดล้อมี ห้รือ Green 
Logistics และธุุรกิจิสาธุารณูปีโภคัที้�เป็ีน
มีิติรต่ิอสิ�งแวดล้อมีห้รือ Green Utilities 
ส่วนการลงทุ้นในสินท้รัพัย์ดิจิิทั้ล เนื�องจิาก
บีริษััท้ได้เล็งเห็้นถ้งการเติิบีโติของคัริปีโท้เคั
อร์เรนซีั (Cryptocurrency) อย่างต่ิอเนื�อง 
ซ้ั�งเป็ีนการเพิั�มีโอกาสในการดำาเนนิธุุรกิจิและ
ผลการดำาเนินงานในอนาคัติ
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คัาดผลงาน Q2/65 โตต่อเน่�อง
จากไตร่มิาสแร่กปีีน้� ทัั้�งปีี โต 50% 

จากทุั้กธุร่กิจในเคัร่่อ หันุน

BRR

BRR ปีระกาศผลงานงวดไติรมีาส 1 ปีี 
65 บุี�คักำาไร 425.09 ล้านบีาท้ เพิั�มีข้�น 
128.73% รายได้จิากการขายและบีริการ
อยู่ที้� 2,212.21 ล้านบีาท้ เติิบีโติ 126.88% 
เที้ยบีกับีงวดเดียวกันของปีีก่อน รับีผล
บีวกจิากราคัานำ�าติาลเพิั�มีสูงข้�นและรับี
อานิสงส์เงินบีาท้อ่อนค่ัา ท้ำาให้้กลุ่มีธุุรกิจิ
กลับีมีามีีกำาไร ปีระเมีินปีี 65 กำาไรฟ้้�นตัิว
ต่ิออย่างมีีนัยสำาคััญเห้ตุิมีีคัำาสั�งซืั�อบีรรจุิ
ภัณฑ์์ชี้านอ้อยในมีือรอรับีรู้รายได้ มีั�นใจิ
กลุ่มีธุุรกิจิโติในทุ้กมีติิิ เชืี้�อรายได้พุ่ัง 50% 
เมีื�อเที้ยบีกับีปีีก่อนได้ติามีแผน

นายอินันต์ิ	ตัิ�งิติริงิเวชี้กิจ	ปริะธุาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 นำ�าติาล
บุรีิรัิมย์	จำากัด	(มหาชี้น)	หร้ิอิ	BRR	
เปิีดเผยว่า ผลปีระกอบีการของบีริษััท้ฯ 
งวดไติรมีาส 1 ปีี 2565 บีริษััท้ฯ มีกีำาไร
สุท้ธิุ 425.09 ล้านบีาท้ เพิั�มีข้�น 239.25 
ล้านบีาท้ ซ้ั�งเติิบีโติอย่างชัี้ดเจิน 128.73% 
จิากงวดเดียวกันของปีี 2564 ที้�มีีกำาไร 
185.85 ล้านบีาท้ สาเห้ตุิที้�กำาไรเพิั�มีข้�น 
เนื�องจิากได้รับีผลบีวกจิากราคัานำ�าติาล
เพิั�มีสูงข้�น และค่ัาเงินบีาท้ที้�อ่อนคั่า โดย
มีีรายได้จิากการขายและบีริการอยู่ที้� 
2,212.21 ล้านบีาท้ เพิั�มีข้�น 1,237.14 ล้าน
บีาท้ ห้รือคิัดเป็ีน 126.88% เที้ยบีกับีงวด
เดียวกันของปีีก่อนที้�มีรีายไดอ้ยู่ที้� 975.07 
ล้านบีาท้ รายได้ที้�เพิั�มีข้�นสาเห้ตุิห้ลักมีา

จิากการปีรับีแผนส่งมีอบีนำ�าติาลในช่ี้วงปีี 
2564 มีาส่งมีอบีในปีี 2565 ท้ำาให้้ปีริมีาณ
การขายนำ�าติาลเพิั�มีข้�นจิากปีีก่อนจิำานวน 
69,084 ตัิน ห้รือเพิั�มีข้�นในอัติรา 244% 
รวมีถ้งราคัาขายนำ�าติาลเฉลี�ยในปีี 2565 
ปีรับีตัิวสูงข้�นติามีราคัาติลาดโลก เมีื�อ
เที้ยบีกับีปีี 2564 เฉลี�ย 10% ต่ิอตัินนำ�าติาล

สำาห้รบัีศักยภาพัการเติิบีโติของกลุ่มีธุุรกิจิ 
BRR ในปีี 2565 บีริษััท้วางเป้ีาห้มีายราย
ได้เติิบีโติ 50% เมีื�อเที้ยบีกับีปีีก่อน เห้ติจุิาก
ทุ้กธุุรกิจิในเคัรือเติิบีโติ ห้นุนรายได้เติิบีโติ
แข็งแกร่ง และมีุ่งสู่การดำาเนินธุุรกิจิแบีบี 
New S Curve ที้�เน้นคัวามียั�งยืนและใส่ใจิ
สิ�งแวดล้อมีอย่างบีรรจิภัุณฑ์์ชี้านอ้อย อีก
ทั้�งธุุรกิจิห้ลักมีีแนวโน้มีขาข้�นจิากคัวามี
ต้ิองการนำ�าติาลในติลาดโลกขยายตัิว 
ปีระกอบีกับีปีริมีาณผลผลิตินำ�าติาลที้�ออก
สู่ติลาดมีจีิำานวนเพิั�มีข้�น รวมีทั้�งรายไดจ้ิาก
ธุุรกิจิบีรรจุิภัณฑ์์จิากชี้านอ้อยขยายตัิว
มีากข้�น

“กลยุท้ธ์ุการเติิบีโติของ BRR เรามีีแผน
มีุ่งสู่การเติิบีโติที้�ยั�งยืน เนื�องจิากสินค้ัา
โภคัภัณฑ์์มีีคัวามีผันผวนสูง และเพืั�อลด
การพ้ั�งพัารายได้จิากธุุรกิจินำ�าติาลเพีัยง
อย่างเดียว บีริษััท้ฯ จ้ิงได้ลงทุ้นธุุรกิจิบีรรจุิ
ภัณฑ์์จิากชี้านอ้อย ภายใต้ิการดำาเนินงาน
ของบีริษััท้ ชูี้การ์เคัน อีโคัแวร์ จิำากัด 

(SEW) และได้ห้าพัันธุมีติิรที้�มีศัีกยภาพัมีา
ร่วมีลงทุ้นธุุรกิจิเชืี้�อเพัลิงชีี้วมีวลอัดแท่้ง 
(Wood pellet) เปีน็การบีรหิ้ารคัวามีเสี�ยง
และต่ิอยอดผลิติภัณฑ์์ที้�ห้ลากห้ลาย” นาย
อนันต์ิ กล่าว

โดยกลุ่มีธุุรกิจิบีรรจุิภัณฑ์์จิากชี้านอ้อย 
ภายใต้ิการดำาเนนิงานของบีริษััท้ ชูี้การ์เคัน 
อีโคัแวร์ จิำากัด (SEW) คัาดว่าในปีี 2565 
จิะกลับีมีามีกีำาไร จิากการเดินเคัรื�องได้เต็ิมี
กำาลังการผลติิสอดคัลอ้งกับีคัำาสั�งซืั�อจิาก
ลูกค้ัาต่ิางปีระเท้ศซ้ั�งเป็ีนสัญญาจิองซืั�อ
ระยะยาวเฟ้สแรกรวมีจิำานวนกว่า 15 ล้าน
ชิี้�นต่ิอเดือน และในปีระเท้ศปีระมีาณ 3 ล้าน
ชิี้�นต่ิอเดือน โดยเติรยีมีขยายเฟ้ส 2 ในช่ี้วง
คัร้�งปีีห้ลังของปีี 2565 โดยจิะใชี้้วัติถุดิบี
เยื�อชี้านอ้อย (เยื�อสีนำ�าติาล) ซ้ั�งเป็ีนโนว์ฮา
วเฉพัาะของบีริษััท้ ได้ตัิ�งงบีลงทุ้นไว้ราว 
100 ล้านบีาท้ สำาห้รับีลงทุ้นในเคัรื�องจัิกร
เพิั�มีอีก 7 เคัรื�อง

“ทิ้ศท้างของธุุรกิจิบีรรจุิภัณฑ์์จิากชี้าน
อ้อยในปีีนี� แนวโน้มีกลับีมีาเติิบีโติโดดเด่น
ซ้ั�งอยู่ในเท้รนด์ของโลก สามีารถกลับีมีา
ท้ำากำาไรได้เนื�องจิากมีีออเดอร์ลูกค้ัาจิาก
ต่ิางปีระเท้ศที้�มีีเข้ามีาอย่างต่ิอเนื�องห้ลัง
จิากสถานการณ์โคัวิดคัลี�คัลาย ปัีจิจุิบัีน
มีีคัำาสั�งซืั�อเป็ีนสัญญาระยะยาวแล้วกว่า 
90%” นายอนันต์ิ กล่าว
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คัาดผลงาน Q2/65 โตต่อเน่�อง
จากไตร่มิาสแร่กปีีน้� ทัั้�งปีี โต 50% 

จากทุั้กธุร่กิจในเคัร่่อ หันุน

BRR

นอกจิากนี� BRR ยังลุยเสริมีทั้พัด้วยธุุรกจิิเชืี้�อเพัลิงชีี้วมีวลอดั
แท่้ง (Wood pellet) โดยได้จัิดตัิ�งบีริษััท้ บีีอาร์อาร์ กรีน โฮ
ลดิ�ง จิำากัด (BGH) ติอกยำ�าการแติกไลน์ธุุรกิจิที้�เกี�ยวเนื�องกับี 
Wood pellet ทั้�งในปีระเท้ศและต่ิางปีระเท้ศ

ส่วนคัวามีคืับีห้น้าโคัรงการ Wood pellet ในสปีปี.ลาว อยู่
ระห้วา่งเติรยีมีการกอ่สร้างโรงงาน คัาดจิะเริ�มีก่อสร้างโรงงาน
ภายในช่ี้วงเดือนมีิ.ย.-ก.คั.นี� และจิะเดินเคัรื�องเชี้ิงพัาณิชี้ย์
ได้ติามีแผนภายในไติรมีาส 2 ปีี 2566 มีีขนาดกำาลังผลิติ 
100,000 ตัิน/ปีี โดยบีริษััท้ Kyuden Mirai Energy ห้รือ KME 
ซ้ั�งเป็ีนบีริษััท้ญี�ปุี�นที้�ร่วมีลงทุ้นและเป็ีนผู้ร่วมีสนับีสนุนให้้เงิน
ลงทุ้นดอกเบีี�ยติำ�า ได้ท้ำาสัญญาซืั�อระยาว 15 ปีีแล้ว

สำาห้รับีแนวโน้มีผลงานไติรมีาส 2/2565 คัาดว่าจิะเติิบีโติติ่อ
เนื�องจิากไติรมีาสแรก รับีปีัจิจิัยเชี้ิงบีวกด้วยราคัานำ�ามีันท้ี�มีี
การปีรับีติวัสงูข้�นเป็ีนระยะๆ บีวกกับีสภาพัอากาศในบีราซัลิซั้�ง
ส่งผลให้้ผลผลิติอ้อยในพืั�นที้�เพัาะปีลูกลดลง อีกทั้�งภาพัรวมี

ของเศรษัฐกจิิโลกท้ี�มีแีนวโน้มีว่าอาจิเกดิวกิฤติกิารขาดแคัลน
อาห้ารท้ั�วโลก ส่งผลดต่ีิอราคัาสินค้ัาโภคัภัณฑ์์ห้ลายชี้นดิ รวมี
ถ้งนำ�าติาล แมี้จิะมีีข่าวออกมีาว่าปีริมีาณนำ�าติาลส่งออกจิาก
อินเดีย เพัิ�มีสูงข้�นอีกปีระมีาณ 2.00 - 2.50 ล้านติัน ส่งผล
ให้้ติลาดนำ�าติาลลดแรงกดดนัเรื�องการขาดดลุนำ�าติาลในปีีนี�ลง
บี้าง

“อย่างไรก็ติามีก็ยังถือว่าเปี็นชี้่วงท้ี�ติลาดนำ�าติาลยังเปี็นไปีใน
เชี้ิงบีวก โดยคัาดการณ์ว่าราคัานำ�าติาลท้รายดิบีในระยะเวลา 
2 – 3 เดือนนี�จิะอยู่ในชี้่วงราคัา 18.50-20.50 เซันติ์/ปีอนด์ 
เนื�องด้วยปีัจิจิัยท้ี�มีาสนับีสนุนราคัาติามีท้ี�ได้กล่าวมีาแล้วข้าง
ต้ิน โดยสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลดต่ีิอภาพัรวมีธุรุกจิิส่งออก
นำ�าติาลของไท้ยในปีี 2565 โดยผลผลิติอ้อยในฤดูการผลิติปีี 
2564/65 ของโรงงานนำ�าติาลบีุรีรัมีย์อยู่ท้ี� 2.37 ล้านติัน สูง
กว่าฤดูการผลิติท้ี�แล้วปีระมีาณ 32% ปีระกอบีกับีสถานการณ์
คั่าเงินบีาท้ท้ี�อ่อนคั่าอย่างติ่อเนื�อง ส่งผลดีติ่อรายได้จิากการ
ส่งออกนำ�าติาล และภาพัรวมีผลการดำาเนินงานของบีริษััท้” 
นายอนันติ์ กล่าว
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เล็งปีรั่บเป้ีาร่ายได้ปีี65 เหัล่อ 6.2 พัันลบ. 
จากเดิมิคัาด 6.5 พัันลบ.  
หัลังชนะปีร่ะมูิลงานน้อย

CNT

CNT เล็งปีรับีเป้ีารายได้ปีี65 เห้ลือ 6.2 พัันลบี. จิากเดิมีคัาด 6.5 
พัันลบี. ห้ลังชี้นะปีระมูีลงานน้อย  ระบุีช่ี้วงที้�เห้ลือของปีี เดินห้น้า
ปีระมูีลงานให้มี่ 1.25 ห้มีื�นลบี.  ห้วังว่าจิะได้งานเข้ามีา 5 พัันลบี.

นายสุริศัักดิ�	 โอิสถานุเคริาะห์	 กริริมการิและผู้้้ช่ี้วย
กริริมการิผู้้้จัดการิ	 บริิษััท	 คริิสเตีิยนีและนีลเส็น	
(ไทย)	จำากัด	(มหาชี้น)	CNT	เปิีดเผยว่า  บีริษััท้ฯ  วางเป้ีา
ห้มีายรายได้ปีี 2565  ไว้ที้� 6,500  ล้านบีาท้  อย่างไรก็ติามีต้ิอง
ยอมีรับีว่าอาจิจิะต้ิองมีกีารปีรับีเป้ีาห้มีายอีกคัรั�งห้ลังจิบีไติรมีาส 
2/65 โดยอาจิจิะปีรับีลงมีาเห้ลือ 6,200 ล้านบีาท้ ใกล้เคีัยงกับี
ปีีก่อน เนื�องจิากงานให้มี่เข้ามีาน้อยลง จิากการที้�บีริษััท้ฯ ชี้นะ
ปีระมูีลงานน้อย โดยชี้นะปีระมีูลงานให้มี่ราว 500 ล้านบีาท้  

ทั้�งนี�แผนการปีระมีูลงานให้มี่ ปีีนี�บีริษััท้ฯ ตัิ�งเป้ีาปีระมีูลงานให้มี่ 
21,000 ล้านบีาท้  โดยในไติรมีาส 1/65 ปีระมีูลแล้ว 8,500 ล้าน
บีาท้ ได้งานให้ม่ีมีา 540  ล้านบีาท้  ที้�เห้ลืออีก 12,500 ล้านบีาท้  
จิะปีระมูีลในอีก 3 ไติรมีาสที้�เห้ลือ โดยห้วังว่าจิะได้งานเข้ามีา 
5,000 ล้านบีาท้  

สำาห้รับีมีูลค่ัางานในมีือ(Backlog)  ณ สิ�นไติรมีาส1/65  บีริษััท้ฯ 
มีอียู่ที้� 12,000 ล้านบีาท้  แบ่ีงเป็ีนงานภาคัเอกชี้น 45%  ,งานภาคั
รัฐ 35%,  งานไฮเวย์ 14% โดยงานในมีือดังกล่าวเป็ีนงาน Long 
term 82%  และอีก19%  เป็ีนงาน Short term 

ส่วนแนวโน้มีอุติสาห้กรรมีก่อสร้างในปีีนี� งานโคัรงการให้มี่ๆ 
เริ�มีมีีแนวโน้มีดีขี�น อย่างไรก็ติามีสถานการณ์คัวามีคััดแย้ง
ระห้ว่างรสัเซัยี-ยเูคัรน กส่็งผลกระท้บีให้้งานชี้ะลอลงเช่ี้นกนั ส่วน
สถานการณ์โคัวิด-19  ผลกระท้บีไมี่มีีมีากแล้ว  

ด้านราคัานำ�ามีนั และราคัาวัสดุก่อสร้างที้�ปีรับีตัิวเพิั�มีข้�น ส่งผลให้้
ต้ินทุ้นของบีริษััท้ฯ ปีรับีตัิวเพิั�มีข้�นอย่างแน่นอน แต่ิบีริษััท้ฯ ได้
เติรียมีแผนรับีมีือ โดยในส่วนของราคัาวัสดุก่อสร้าง เช่ี้นเห้ล็ก
เส้น บีริษััท้ฯ จิะมีีการเจิรจิากับีลูกค้ัา โดยให้้ลูกค้ัาเป็ีนผู้รับีผิด
ชี้อบี เพืั�อลดผลกระท้บีดังกล่าว ห้รือบีางโคังการที้�มีีระยะเวลา
ก่อสร้างไมี่นานบีริษััท้ฯ ก็จิะซืั�อวัติถุดิบีไว้ล่วงห้น้า 

อน้�งไติรมีาส 1/65 ท้ี�ผ่านมีา บีรษัิัท้ฯ ท้ำารายได้ได้ 1,200 ล้านบีาท้  
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เคัาะเป้ีา 7.60 บ. จับตาคัร่่�งปีีหัลัง
คัว้างานยักษ์์ หันุนผลงานโตกร่ะฉููด!

ออลไทั้ม์ิไฮต่อเน่�อง

ก้ร้ิหุ้นเชีี้ยร์ิซ้�อิ	INSET

กูรูหุ้้นจิาก บีล.เอเซีัยพัลัส เชีี้ยร์ "ซืั�อ" หุ้้น 
INSET ราคัาเป้ีาห้มีาย 7.60 บีาท้ อิง PER 
30 เท่้า ติามีกระแส Tech อนาคัติ คัาด
กำาไรฟ้้�นตัิวตัิ�งแต่ิ Q2 และโติเด่นในช่ี้วง
คัร้�งห้ลังของปีีนี� แถมีมีีโอกาสคัว้างาน
ยักษ์ั ห้นุนรายได้และกำาไร โติก้าวกระโดด 
ฟ้ากผู้บีริห้าร "ศักดิ�บีวร พุักกะณะสุติ" 
โชี้ว์ Backlog แน่นกว่า 2.3 พัันล้านบีาท้ 
พัร้อมีเดินห้นา้เข้าร่วมีปีระมูีลงานให้ม่ีเพิั�มี 
มีั�นใจิรายได้โติ 15-20% ติามีนัด ดันผลงา
นออลไท้มี์ต่ิอเนื�อง  

บริิษััทหลักทรัิพย์	 เอิเซีย	 พลัส	 จำากัด	
แนะนำาซ้�อิ	 หุ้น	บริิษััท	 อิินฟริาเซท	จำากัด	
(มหาชี้น)	 (INSET) ราคัาเปี้าห้มีาย 7.60 
บีาท้ ปีระเมีนิ FV ปีี 65 ที้� 7.6 บีาท้ อิง PER 
30 เท้่า ติามีกระแส Tech อนาคัติ ทั้�งนี�
ราคัาหุ้้นปีรับีตัิวลดลงไปีกวา่ 20%  ในรอบี 
1 เดือนที้�ผ่านมีา รับีแรงกดดันจิากแรงขาย
หุ้้น INSET ที้�แปีลงมีาจิาก INSET-W1 และ
รับีงบีไติรมีาส 1/65 ที้�อ่อนตัิว ช่ี้วง Low 
season ไปีมีากแล้ว  โดยให้้นำ�าห้นักกำาไร
ฟ้้�นตัิวตัิ�งแต่ิไติรมีาส 2/65 เป็ีนต้ินไปี และ
โดดเด่นในช่ี้วงคัร้�งห้ลังของปีีนี� ในขณะ
ที้�ระยะยาวมีีโอกาสลุ้นคัว้างานยักษ์ัที้�ขับี
เคัลื�อนให้้กำาไรเติิบีโติก้าวกระโดด  

ทั้�งนี� ฝ่�ายวิจัิยยังคังปีระมีาณการกำาไรปีี 
2565 อยู่ที้� 196 ล้านบีาท้ เติิบีโติ 14.7% 

yoy ภายใต้ิ Backlog ปัีจิจุิบัีนรองรับีการ
รับีรู้เป้ีาห้มีายรายได้ปีี 2565 ที้� 1.7 พัันล้าน
บีาท้ ไปีแล้วกว่า 70%  

บริิษััทหลักทรัิพย์	 เอิเซีย	 พลัส มีองว่า 
ทิ้ศท้างกำาไรของ INSET จิะดีข้�นในงวด
ไติรมีาส 2/65 และคัาดว่าจิะโดดเด่นใน
ช่ี้วงคัร้�งห้ลังของปีีนี� โดย Backlog ห้ลัง
การรับีรู้รายได้งวดไติรมีาส 1/65 อยู่ที้�
ราว 2.3 พัันล้านบีาท้ ลดลงเล็กน้อยจิาก
ต้ินปีีที้� 2.4 พัันล้านบีาท้ จิากการรับีรู้ราย
ได้บีางสว่นและงานให้มีที่้�เข้ามีาในระดับีใกล้
เคีัยงกัน เนื�องจิากช่ี้วงต้ินปีีเป็ีนจุิดเริ�มีต้ิน
การปีระมีูลงานต่ิางๆ  

ขณะที้�แนวโนม้ีระยะถดัไปีคัาดห้วังงานให้มี่
เข้ามีาเติิมีใน Backlog มีากข้�น โดยใน
ไติรมีาส 2/65 บีริษััท้ฯได้มีีการปีระกาศ
ลงนามีสัญญาจ้ิางงาน Data center ไปี 
2 งานเป็ีนโคัรงการ Vayu Ready ของ
กรุงไท้ยคัอมีพิัวเติอร์เซัอร์วิส มีูลค่ัา 64 
ล้านบีาท้ และโคัรงการของราชี้วิท้ยาลัย
จุิฬาภรณ์ 77 ล้านบีาท้ และปัีจิจุิบัีนอยู่
ระห้ว่างเข้าปีระมีูลงาน 2-3 งาน จิาก Big 
player และต่ิางปีระเท้ศ เข้ามีาเพิั�มีมีูลค่ัา
ราว 400-500 ล้านบีาท้ และรองานจิาก
ท้างภาคัรัฐในคัร้�งห้ลังของปีีนี� อีกราว 
800-1,000 ล้านบีาท้ 

นายศัักดิ�บวริ	 พุกกะณะสุติ	 กริริมการิผู้้้
จัดการิ	บริิษััท	อิินฟริาเซท	จำากัด	(มหาชี้น)	
(INSET) กล่าวว่า มีั�นใจิว่าแนวโนม้ีผลการ
ดำาเนินงานในปีีนี� จิะเปี็นไปีติามีแผนงาน
ที้�วางไว้ โดยวางเป้ีาห้มีายรายได้เติิบีโติ 
15-20% เที้ยบีปีีที้�ผ่านมีา โดยได้รับีปัีจิจัิย
สนับีสนุนจิากงานด้าน Data Center และ
ระบีบี Cloud Service ท้ำาให้้ผู้ให้้บีริการที้�
เร่งขยายและพััฒนา เพืั�อรองรับีกับีการใชี้้
งานที้�เพิั�มีข้�นในปัีจิจุิบัีนเป็ีนเท่้าตัิว ซ้ั�งจิะท้ำา
ให้้บีริษััท้ฯมีีโอกาสไดรั้บีงานอย่างต่ิอเนื�อง 
รวมีถ้งมีงีานปีระมีลูไมีต่ิำ�ากวา่ 2,000 ล้าน
บีาท้ ในปีีนี�ที้�บีริษััท้ฯพัร้อมีเข้าร่วมีปีระมูีล 
และมีีโอกาสได้งานเพิั�มี ผลักดันผลการ
ดำาเนินงานในปีีนี�เติิบีโติอย่างก้าวกระโดด 
สร้างสถิติิสูงสุดให้มี่ต่ิอเนื�อง  

ทั้�งนี� ตัิ�งแต่ิต้ินปีีที้�ผ่านมีาสามีารถปีระมีูล
งานได้ 2 โคัรงการ ได้แก่ 1.งานท่้อร้อย
สาย บีริษััท้ โท้รคัมีนาคัมีแห่้งชี้าติิ จิำากัด 
(มีห้าชี้น) (NT)  มีลูค่ัา 158.85 ล้านบีาท้ และ 
2.งานที้�เกี�ยวข้องกับีด้าน Data Center 
จิำานวน 2 โคัรงการมีลูค่ัารวมี 141.31 ล้าน
บีาท้ ส่งผลให้้ปัีจิจุิบัีนมี ีBacklog ปีระมีาณ 
2,330 ล้านบีาท้ ซ้ั�งจิะท้ยอยรับีรู้รายได้
อย่างต่ิอเนื�อง 
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ตั�งงบลงทุั้นปีี65 ร่าว 2 หัม่ิ�นลบ. 
ใช้ซ่่อมิบำารุ่งปีร่ะจำาปีีและซ่่�อกิจการ่

IRPC

นางิสมฤด	ีเจริิญคริอิงิสกลุ	ผู้้้จัดการิ
ส่วนนักลงิทุนสัมพันธ์ุ	บริิษััท	ไอิอิาร์ิ
พีซี	 จำากัด	 (มหาชี้น)	 IRPC	 เปิีดเผย
ว่า บีริษััท้ฯคัาดว่าแนวโน้มีการดำาเนิน
ธุุรกิจิในปีี 65 จิะเติิบีโติดต่ีิอเนื�อง พัร้อมี
วางงบีลงทุ้นปีี65 ไว้ราว 20,000 ล้าน
บีาท้ เพืั�อใช้ี้สำาห้รับีงานซ่ัอมีบีำารุงปีระจิำา
ปีี ซ้ั�งในปีีนี�บีริษััท้ฯมีแีผน Maintenance 
shutdown ห้รือการปิีดซ่ัอมีบีำารุงโรง
กลั�น ในช่ี้วงเดือน ติ.คั.-พั.ย.65 เป็ีนระยะ
เวลาปีระมีาณ 1 เดอืน และสว่นเงินลงทุ้น
ที้�เห้ลือราว 8,900 ล้านบีาท้ จิะนำาไปีใช้ี้
สำาห้รับีเข้าซืั�อกิจิการ (M&A)

นอกจิากนี� บีริษััท้ฯยังคังเปี้าห้มีายกำาไร
ก่อนหั้กภาษีั คั่าเสื�อมีราคัา และคั่าตัิด
จิำาห้น่าย (EBITDA) อยู่ท้ี�ระดับี 30,000 
ล้านบีาท้ ในปีี 73 ซั้�งจิะมีาจิากการเข้า
ลงท้นุในโคัรงการต่ิางๆ ท้ั�งจิากการต่ิอย

อดธุุรกิจิเดิมีและธุุรกิจิเมีกะเท้รนด์ รวมี
ถง้ธุุรกจิิให้ม่ีๆที้�ไม่ีเกี�ยวข้องกับีปิีโติรเคัมีี 
ซั้�งบีรษิัทั้ได้วางงบีลงท้นุระยะยาว10ปีี ไว้
ราว 41,000 ล้านบีาท้

สำาห้รับีกลยุท้ธ์ุการดำาเนนิธุุรกิจิ ปัีจิจุิบัีน
บีริษััท้ฯเริ�มีปีรับีการท้ำางานและมีองห้า
ผลิติภัณฑ์์ให้มี่ๆให้้ต่ิอยอดรายได้ข้�น
ไปี และมีีมีูลค่ัามีากข้�นเช่ี้นผลิติภัณฑ์์
ปิีโติรเคัมีี โลวคัาร์บีอน ผลิติภัณฑ์์
แบีบี Specialty ผลิติภัณฑ์์ที้�เกี�ยวกับี 
แบีติเติอรี� EV เป็ีนต้ิน

ด้านปีัจิจิัยราคัานำ�าดิบีท้ี�ปีรับีติัวข้�น
มีากว่า 17เห้รียญ ในชี้่วงติ้นปีีท้ี�ผ่าน
มีา และปีระเมิีนว่าราคัานำ�ามีันดิบีทั้�งปีี
จิะอยู่ในคั่าเฉลี�ยราว 90-100 เห้รียญ
สห้รัฐฯ/บีาร์เรล โดยบีริษััท้มีองว่าเปี็น
ผลมีาจิากดีมีานด์คัวามีติ้องการนำ�ามีัน

ท้ี�เพิั�มีข้�นจิากการคัลายล็อคัดาวน์ การ
ดำาเนนิกจิิกรรมีท้างเศรษัฐกจิิ และการใช้ี้
ยานพัาห้นะที้�เพิั�มีข้�น ปีระกอบีกบัีจิำานวน
ซัพััพัลายติง้ติวัจิากปัีญห้าคัวามีขัดแย้ง
ระห้ว่างรสัเซีัยและยูเคัรนกมี็ีส่วนสำาคััญ 
ท้ี�ท้ำาให้้จิำานวนนำ�ามัีนดบิีในรสัเซีัยออกมีา
สู่ติลาดได้น้อย ส่งผลให้้ราคัานำ�ามีันดิบี
พัุ่งสูงข้�น

ทั้�งนี� บีริษััท้ฯยังมีองว่าอัติราแลกเปีลี�ยน
เงินในปัีจิจุิบัีน พับีว่าเงินบีาท้แข็งค่ัาข้�น 
ท้ำาให้้มีผีลต่ิอผลปีระกอบีการของบีริษััท้ 
แต่ิเป็ีนผลดีในกลุ่มีห้นี�ที้�บีริษััท้มีีอยู่ ซ้ั�ง
ห้ากบีาท้แข็งค่ัาข้�นจิะเป็ีนผลดีต่ิอห้นี�
สินที้�บีริษััท้มีีอยู่ ราว 140ล้านเห้รียญ 
ขณะที้�ส่วนต่ิางด้านราคัาวัติถุดิบีของ
ผลิติภัณฑ์์ปีริโติเคัมีีที้�ปีรับีตัิวลดลง 
ท้ำาให้้ผู้ซืั�อชี้ะลอการซืั�อกักตุินไปีบ้ีางเพืั�อ
รอราคัาที้�อาจิจิะลดลงมีากกว่านี�
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เสิร์่ฟสินค้ัาใหัม่ิเสริ่มิยอดขาย Q2 
ทุั้กกลุ่มิธุร่กิจ รั่บซั่มิเมิอร์่

TACC

TACC เ ดินห้น้ า พััฒนาสินค้ัาและ
แคัมีเปีญให้มี่ ต้ิอนรับีอากาศร้อนช่ี้วง
ซััมีเมีอร์ เริ�มีจิากสินค้ัา ท้้าให้้ลอง! 
เคัรื�องดื�มียูซุัผสมีเนื�อเปีลือกส้มี 4 เมีนู 
ได้แก่ ชี้าส้มียูซุัสโนว์ไอซ์ั-อเมีริกาโน่ส้มี
ยูซุัเย็น-อเมีริกาโน่ส้มียูซุั สโนว์ไอซ์ั-ส้มี
ยูซุัโซัดาเย็น วางจิำาห้น่ายใน 7-Eleven 
All Cafe ทุ้กสาขาทั้�วไท้ย และ Mango 
Series มีีให้้เลือก 3 เมีนู ได้แก่ Mango 
Yogurt Smoothie-Iced Mango 
Soda-Mango Smoothie วางจิำาห้นา่ย
ใน Jungle Café มีั�นใจิอัพัยอดขาย
ไติรมีาส 2 โติต่ิอเนื�อง

นายชัี้ชี้ชี้วี 	 วัฒนสุข่	 ปริะธุาน
กริริมการิบริิหาริ	บริิษััท	ที.เอิ.ซี.คอิน
ซ้เมอิร์ิ	 จำากัด	 (มหาชี้น)	 (TACC) 
เปิีดเผยว่า บีริษััท้ฯได้พััฒนาสินค้ัาให้มี่ 
เคัรื�องดื�มียูซุัผสมีเนื�อเปีลือกส้มีละเอียด 
รสชี้าติิเปีรี�ยวอมีห้วาน มีาพัร้อมีกลิ�น
ห้อมีอันเป็ีนเอกลักษัณ์มีีส่วนผสมีของ
นำ�าส้มียูซุัคัั�นสดจิากญี�ปุี�น เพืั�อให้้ได้กลิ�น
รสยูซุัแท้้เห้มีือนต้ินติำารับี เปีรี�ยวห้วาน
ลงตัิว ห้อมีสดชืี้�นเต็ิมีรสยูซุั มีมีีาให้้เลือก
ถ้ง 4 เมีนู ได้แก่ ชี้าส้มียูซุัสโนว์ไอซ์ั 16 
oz. ราคัา 45 บีาท้ อเมีริกาโน่ส้มียูซุัเย็น 
16 oz. ราคัา 40 บีาท้ อเมีริกาโนส้่มียูซุัส

โนว์ไอซ์ั 16 oz. ราคัา 45 บีาท้ และส้มี
ยูซุัโซัดาเย็น 16 oz. ราคัา 35 บีาท้ เริ�มี
วางจิำาห้น่ายใน 7-Eleven All Cafe ทุ้ก
สาขาทั้�วไท้ย ตัิ�งแต่ิวันที้� 12 พัฤษัภาคัมี 
2565 ที้�ผ่านมีา

นอกจิากนี� บีริษััท้ฯไดม้ีกีารพััฒนาสนิค้ัา
ให้มีร่่วมีกลับีกลุ่มีลูกค้ัา B2C โดยได้เปิีด
ตัิวเคัรื�องดื�มีรสชี้าติิมีะมี่วง กับี Mango 
Series เมีนนูอ้งให้มี ่จิาก Jungle Café 
มีีให้้เลือก 3 เมีนู ได้แก่ Mango Yogurt 
Smoothie ได้รสห้วานอมีเปีรี�ยวสุด
ละมุีน, Iced Mango Soda สดชืี้�น ซัาบี
ซ่ัา, Mango Smoothie วางขายที้� 
Jungle Cafe ใน Lotus's go fresh ทุ้ก

สาขา ตัิ�งแต่ิวันที้� 1 พั.คั. ที้�ผ่านมีา
ในส่วนของ License Business ได้
มีีเปิีดตัิวแคัมีเปีญสินค้ัาพัรีเมีี�ยมีของ
ตัิวคัาแรคัเติอร์ Warbie Yama ได้แก่ 
กล่องข้าวและแก้วนำ�าสองชัี้�น ที้�ท็้อปีส์เด
ลี� และแฟ้มิีลี�มีาร์ท้ทุ้กสาขา ตัิ�งแต่ิวันที้� 16 
พั.คั. -14 มีิ.ย. 2565 นี� นอกจิากนี�กลุ่มี
คัาแรคัเติอร์ San-X ได้มีีการเติรียมีจัิด
งาน Virtual Run 2022 ในช่ี้วงไติรมีาส
ที้� 2 ของปีีนี� สำาห้รับีกลุ่มีคัาแรคัเติอร์ 
Rilakkuma และ Sumikkogurashi ที้�จิะ
มีีการจัิดงานเปิีดตัิวแคัมีเปีญทั้�งในไท้ย 
สิงคัโปีร์ และมีาเลเซีัย ซ้ั�งถือว่าเป็ีนการ
ขยายการรับีรู้ในตัิวคัาแรคัเติอร์ได้อย่าง
ต่ิอเนื�องทั้�งในไท้ยและต่ิางปีระเท้ศที้�ท้าง 
TACC เป็ีนตัิวแท้นอนุญาติให้้ใช้ี้ลิขสิท้ธิุ�
คัาแรคัเติอร์ดังกล่าว

“มีั�นใจิว่าสินค้ัาให้มี่ที้�เราได้มีีการพััฒนา
ร่วมีกับีพัันธุมีิติรที้�เป็ีน Key Strategic 
Partner และกลุ่มีลูกค้ัา B2C เพืั�อ
กระตุ้ินยอดขายต้ิอนรับีห้น้าร้อนใน
ช่ี้วงซััมีเมีอร์ จิะได้รับีการติอบีรับีจิากผู้
บีริโภคัอย่างดีเยี�ยมี สนับีสนุนยอดขาย
และรายไดใ้นไติรมีาส 2/65 เติิบีโติอยา่ง
ต่ิอเนื�อง” นายชัี้ชี้ชี้วี กล่าว
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การขยายมีาติรการลดภาษีัสรรพัสามีิติ
นำ�ามีันดีเซัลจิะช่ี้วยลดท้อนผลกระท้บีต่ิอ
เศรษัฐกิจิ และพัยุงคัวามีเชืี้�อมีั�นของภา
คัอุติสากรรมีที้�อ่อนแอ ในเดือนเมีษัายน
ดัชี้นีคัวามีเชืี้�อมีั�นภาคัอุติสาห้กรรมีปีรับี
ลดลงสู่ระดับีติำ�าสุดในรอบี 5 เดือนที้� 86.2 
จิาก 89.2 เดือนมีนีาคัมี รวมีทั้�งดัชี้นีคัวามี
เชืี้�อมีั�นฯ คัาดการณ์ 3 เดือนข้างห้น้า อยู่
ที้� 95.9 จิาก 99.6 เดือนมีีนาคัมี สาเห้ตุิ
สำาคััญจิากคัวามีกังวลเกี�ยวกับีต้ินทุ้นการ
ผลิติที้�ปีรับีตัิวสูงข้�น ทั้�งจิากราคัาวัดถุ
ดิบี ราคัาพัลังงาน รวมีถ้งค่ัาขนส่ง ขณะ
ที้�กำาลังซืั�อในปีระเท้ศได้รับีแรงกดดันจิาก
ภาวะค่ัาคัรองชีี้พัที้�สูงและปัีญห้าห้นี�คัรัว
เรือน

จิากสถานการณ์คัวามีขัดแย้งระห้ว่าง
รัสเซีัยและยูเคัรนส่งผลให้้ราคัานำ�ามีันดิบี
ในติลาดโลกผันผวนและปีรับีตัิวสูงข้�น
อย่างต่ิอเนื�อง สร้างแรงกดดันติ่อราคัา
นำ�ามีันขายปีลีกในปีระเท้ศ โดยเฉพัาะนำ�ามัีน
ดีเซัลซ้ั�งถือเป็ีนต้ินทุ้นการผลิติของทุ้ก
ภาคัอุติสาห้กรรมี ย่อมีส่งผลกระท้บีเป็ีน
วงกว้างต่ิอภาคัธุุรกิจิและปีระชี้าชี้น ล่าสุด
รัฐบีาลอนุมีัติิขยายมีาติรการลดอัติรา
ภาษีัสรรพัสามีิตินำ�ามีันดีเซัลเป็ีน 5 บีาท้/
ลิติร (จิากเดิมีลด 3 บีาท้/ลิติร สิ�นสุดวัน
ที้� 20 พัฤษัภาคัมีนี�) มีีผลตัิ�งแต่ิวันที้� 21 
พัฤษัภาคัมี ถ้ง 20 กรกฎาคัมี 2565 เพืั�อ
จิะช่ี้วยลดระดับีราคัาขายปีลีกของนำ�ามีัน
ดีเซัลไม่ีให้้สูงจินกระท้บีต่ิอภาระค่ัาคัรอง
ชีี้พัและการฟ้้�นติัวของเศรษัฐกิจิ ซ้ั�งจิาก

ผลการปีระเมีนิของวิจัิยกรุงศรีพับีว่า ห้าก
กรณีมีีการปีรับีข้�นราคัานำ�ามีันดีเซัลข้�น 2 
บีาท้/ลิติร จิะส่งผลต่ิออัติราเงินเฟ้้อรวมี
สะสมีใน 5 ไติรมีาสเพิั�มีข้�น 0.49ppt จิาก
กรณีฐาน และจิะกระท้บีต่ิอ GDP ในอีก 3 
ไติรมีาสถัดไปีลดลง 0.17ppt จิากกรณีฐาน 
และห้ากมีีการปีรับีราคัานำ�ามีันดีเซัลข้�น 5 
บีาท้ จิะส่งผลต่ิออัติราเงินเฟ้้อรวมีสะสมี
ใน 5 ไติรมีาสเพิั�มีข้�น 1.23 ppt จิากกรณี
ฐาน และกระท้บีต่ิอ GDP ในอีก 3 ไติรมีาส
ถัดไปีลดลง 0.43 ppt จิากกรณีฐาน

ไท้ยอ่อนไห้วต่ิอปัีจิจัิยภายนอกน้อยกว่า
เพืั�อนบ้ีาน อาจิห้นุนให้้กนง.คังดอกเบีี�ยใน
ปีีนี�เพืั�อรองรับีกิจิกรรมีท้างเศรษัฐกิจิที้�
ยังฟ้้�นช้ี้า ล่าสุดผู้ว่าธุปีท้.ชีี้�ว่ากนง. ยังไมี่มีี
คัวามีจิำาเป็ีนต้ิองปีรับีข้�นดอกเบีี�ยนโยบีาย
ติามีเฟ้ดซ้ั�งมีีแนวโน้มีเร่งปีรับีข้�นดอกเบีี�ย
อย่างต่ิอเนื�องเพืั�อสกัดการพุ่ังข้�นเงินเฟ้้อ 
อย่างไรกต็ิามี ส่วนต่ิางของดอกเบีี�ยที้�เพิั�มี
ข้�นอาจิกระท้บีต่ิอเงินทุ้นเคัลื�อนย้ายและ
ติลาดเงินผันผวน

วิจัิยกรุงศรีคังคัาดการณ์ว่ากนง. จิะไมี่รีบี
ปีรับีข้�นดอกเบีี�ยนโยบีายในปีีนี� เนื�องจิาก 
(i) แมีอั้ติราเงนิเฟ้้อในปีีนี�จิะอยู่เห้นอืกรอบี
เป้ีาห้มีาย แต่ิการเพิั�มีข้�นของอัติราเงินเฟ้้อ
ไมี่ได้กระจิายเปี็นวงกว้าง โดยมีีสัญญาณ
เล็กน้อยของแรงกดดันด้านราคัาที้�เพิั�มี
ข้�นในภาคับีริการ เนื�องจิากอุปีสงคั์ยังคัง
อ่อนแอท่้ามีกลางติลาดแรงงานที้�ซับีเซัา 
(ii) ไท้ยรองรับีคัวามีเสี�ยงต่ิอผลกระท้บี

จิากภายนอกได้ดีกว่าบีางปีระเท้ศ สะท้้อน
จิากเสถียรภาพัด้านต่ิางปีระเท้ศของไท้ย
อยู่ในอันดับีที้�เข้มีแข็งรองจิากไต้ิห้วันและ
เกาห้ลี ซ้ั�งช่ี้วยลดคัวามีกังวลเงินทุ้นไห้ล
ออก และ (iii) การฟ้้�นตัิวของเศรษัฐกิจิ
ไท้ยยงัเติิบีโติช้ี้าและกจิิกรรมีท้างเศรษัฐกจิิ
ในปีีนี�จิะยังอยู่ในระดับีติำ�ากว่าก่อนเกิดการ
ระบีาด โดย GDP ไติรมีาสแรกของไท้ย
เติิบีโติเพีัยง 2.2% YoY ซ้ั�งอ่อนแอกว่า
เศรษัฐกิจิส่วนให้ญ่ในภูมีิภาคั นอกจิาก
นี� จิากข้อมีูลคัาดการณ์ของ IMF พับี
ว่าระดับีกิจิกรรมีท้างเศรษัฐกิจิของไท้ย
ติลอดทั้�งปีี 2565 จิะยังคังติำ�ากว่าระดับี
ก่อนเกิดการระบีาด 1.5% ในขณะที้�ปีระเท้
ศอื�นๆ กิจิกรรมีท้างเศรษัฐกิจิจิะกลับีมีา
สูงกว่าช่ี้วงก่อนเกิดการระบีาดแล้วราว 
1.6-13.4% ดังนั�น แม้ีจิะมีีแรงกดดันต่ิอ
การปีรับีข้�นดอกเบีี�ยนโยบีาย แต่ิการฟ้้�นติวั
ของเศรษัฐกิจิไท้ยที้�ยังอ่อนแอเมีื�อเที้ยบีกับี
เพืั�อนบ้ีาน จ้ิงอาจิมีผีลต่ิอการปีรับีนโยบีาย
ของกนง. นอกจิากนี� สำาห้รับีไท้ยการข้�น
อัติราดอกเบีี�ยในปีีนี�ไมี่น่าจิะช่ี้วยบีรรเท้า
เงินเฟ้้อด้านอุปีท้าน และอาจิส่งผลกระท้บี
ต่ิอการฟ้้�นตัิวของเศรษัฐกจิิที้�ยังเปีราะบีาง

วิจัยกรุิงิศัรีิคาดทางิการิคงิดอิกเบี�ยนโยบายถึงิสิ�นปี	

ด้วยการิฟ้�นตัิวข่อิงิเศัริษัฐกิจยังิอ่ิอินแอิ	

และเสถียริภิาพด้านต่ิางิปริะเทศัข่อิงิไทยที�เข้่มแข็่งิ
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บีล. โกลเบีลก็ (GBS) ปีระเมีนิหุ้้นไท้ย Sideway 
จิากคัวามีกังวลผลกระท้บีเงินเฟ้้อส่งผล
ให้้เฟ้ดเร่งข้�นดอกเบีี�ย ขณะที้�เงินเฟ้้อไท้ยมีี
โอกาสแติะระดับีสูงสุดรอบี 14 ปีีเช่ี้นกัน จ้ิง
ให้้กรอบีการเคัลื�อนไห้วของดัชี้นี 1,600 - 
1,650 จุิด พัร้อมีแนะกลยุท้ธ์ุลงทุ้นหุ้้นที้�ได้
ปีระโยชี้น์ ศบีคั. ปีรับีโซันสีคุัมีโคัวิด-เปิีด
สถานบัีนเทิ้ง AOT- AAV-BA-BEM-ERW-
CENTEL-MINT-AWC-ASAPน่าลงทุ้น

นางิสาววิลาสินี	 บุญมาส้งิทริงิ	
ผู้้้อิำานวยการิฝ่่ายวิจัย	 บริิษััท
หลักทรัิพย์	 โกลเบล็ก	 จำากัด	
หร้ิอิ	GBS ปีระเมิีนทิ้ศท้างติลาดหุ้้นไท้ย
สัปีดาห์้นี�มีโีอกาสแกว่งตัิวผันผวนในลักษัณะ 
Sideway โดยนักลงทุ้นยังกังวลต่ิอการปีรับี
ข้�นอัติราดอกเบีี�ยของเฟ้ดเพืั�อสกัดเงินเฟ้้อ
อีก 0.5% ในการปีระชุี้มี FOMC กลางเดือน
มีิถุนายน โดยข้อมูีลจิากริฟิ้นิที้ฟ้ ลิปีเปีอร์ 
(Refinitiv Lipper) บ่ีงชีี้�ว่านักลงทุ้นทั้�วโลก
ปีรับีลดการลงทุ้นในกองทุ้นพัันธุบัีติรและ
กองทุ้นหุ้้นรายสัปีดาห์้ซ้ั�งสิ�นสุด ณ วันที้� 18 
พั.คั. เนื�องจิากมีคีัวามีวิติกว่า ภาวะเงินเฟ้้อ
และอัติราดอกเบีี�ยที้�สูงข้�นจิะท้ำาให้้เศรษัฐกิจิ
เข้าสู่ภาวะถดถอย ส่วนศูนย์วิจัิยเศรษัฐกิจิ
และธุุรกิจิ ธุนาคัารไท้ยพัาณิชี้ย์ ระบีุว่า 
เงินเฟ้้อไท้ยปีรับีตัิวข้�นต่ิอเนื�องในช่ี้วงที้�ผ่าน
มีาปีระเมิีนว่าอัติราเงินเฟ้้อเฉลี�ยทั้�งปีี 2565 
จิะเร่งตัิวข้�นถ้ง 4.9% เป็ีนอัติราเงินเฟ้้อที้�สูง
ที้�สุดในรอบี 14 ปีี

อย่างไรก็ติามีท้าง  ศบีคั. มีมีีติิปีรับีลดพืั�นที้�

สีห้รือแบ่ีงโซันในการคัวบีคัุมีโรคัโคัวิด ช่ี้วย
ห้นุนหุ้้นกลุ่มีท่้องเที้�ยว พัร้อมีเฝ้่าระวังโรคั
ฝี่ดาษัลิงจิะเพิั�มีข้�นต่ิอเนื�องในห้ลายพืั�นที้�ทั้�ว
โลกห้ลัง WHO อยู่ระห้ว่างการยกระดับีการ
เฝ้่าระวังไปีในห้ลายปีระเท้ศที้�ไมี่เคัยพับีการ
ระบีาดของโรคัดังกล่าวมีาก่อน จิำานวนผู้ติิด
เชืี้�อโรคัฝี่ดาษัลิง (Monkeypox) ที้�เพิั�มีข้�นใน
สห้รัฐและยุโรปีบ่ีงชีี้�ว่าไวรัสดังกล่าวได้แพัร่
กระจิายไปีทั้�วชุี้มีชี้นต่ิาง ๆ เป็ีนวงกว้าง จ้ิง
คัาดการณ์การเคัลื�อนของดัชี้นีอยู่ในกรอบี  
1,600-1,650 จุิด

ส่วนปัีจิจัิยที้�ยังคังต้ิองจัิบีติาต่ิอเนื�อง อาท้ิ 
กระท้รวงพัาณชิี้ย์ แถลงติวัเลขการสง่ออก-
นำาเขา้  สศคั. รายงานภาวะเศรษัฐกจิิการคัลงั 
ภาวะเศรษัฐกิจิภูมีิภาคั ดัชี้นีคัวามีเชืี้�อมีั�น
อนาคัติเศรษัฐกิจิภูมีิภาคั การปีระชุี้มี"เวิลด์ 
อิโคัโนมีิก ฟ้อรั�มี"หั้วข้อในการปีระชุี้มีคืัอ 
"History at a Turning Point: Government 
Policies and Business Strategies"  อียู 
รายงานดัชี้นีผู้จัิดการฝ่�ายจัิดซืั�อ (PMI) ภาคั
การผลิติ-ภาคับีริการขั�นต้ินเดือนพั.คั. สห้รัฐ 
รายงานดัชี้นีผู้จัิดการฝ่�ายจิัดซืั�อ (PMI) 
ภาคัการผลิติ-ภาคับีริการขั�นต้ินเดือนพั.คั. 
และยอดขายบ้ีานให้มี่เดือนเมี.ย. สห้รัฐเปิีด
เผยยอดสั�งซืั�อสินค้ัาคังท้นเดือนเมี.ย. สต็ิ
อกนำ�ามีันรายสัปีดาห์้ และคัณะกรรมีการ
กำาห้นดนโยบีายการเงินของธุนาคัารกลาง
สห้รัฐ(FOMC) เปิีดเผยรายงานการปีระชุี้มี 
สห้รัฐเปิีดเผยจิำานวนผู้ขอรับีสวัสดิการว่าง
งานรายสัปีดาห้ ์ตัิวเลข GDP 1Q65 (ปีระมีาณ
การคัรั�งที้� 2) และยอดท้ำาสัญญาขายบ้ีาน

ที้�รอปิีดการขาย (pending home sales) 
เดือนเมี.ย.  ธุปีท้. รายงานภาวะเศรษัฐกจิิไท้ย

ดังนั�น แนะนำากลยุท้ธ์ุลงทุ้นในหุ้้นที้�ได้ปีระโยชี้น์
จิาก ศบีคั. มีีมีติิปีรับีลดพืั�นที้�สีห้รือแบ่ีงโซันใน
การคัวบีคัมุีโรคัโคัวิด-19 พัร้อมีทั้�งเคัาะปีลด
ล็อกเปิีดบีริการสถานบัีนเทิ้งโดนเริ�มีวันที้� 1 
มีิ.ย.นี� ได้แก่ AOT, AAV, BA, BEM,  ERW, 
CENTEL, MINT, AWC และ ASAP

ส่วนทิ้ศท้างการลงทุ้นในท้องคัำา นายณัฐวุฒิ 
วงศ์เยาวรักษ์ั ผู้อำานวยการฝ่�ายวิจัิย บีล. 
โกลเบีล็ก กล่าวว่า แนวโน้มีราคัาท้องคัำาใน
สัปีดาห์้นี�ต้ิองจัิบีติาเงินเฟ้้อส่วนบุีคัคัลห้รือ 
Core PCE ของเดือนเมีษัายนและรายงาน
การปีระชีุ้มี FOMC คัรั�งที้�ผ่านมีาว่าจิะมีีมีุมี
มีองเชิี้งลบีเพิั�มีเติิมีห้รือไม่ี อีกทั้�งมีมุีมีองของ
เจิมีส์ บูีลลาร์ด ปีระธุานเฟ้ดสาขาเซันต์ิห้ลุยส์
ซ้ั�งสนับีสนุนให้้พัาวเวลเร่งข้�นดอกเบีี�ยเพืั�อ
สกัดเงินเฟ้้อที้�ระดับี 0.5% แต่ิห้ากพิัจิารณา
แนวโน้มีเงินเฟ้้อเดือนพัฤษัภาคัมีอาจิเร่งตัิว
สูงกว่าเดือนเมีษัายน เนื�องจิากราคัานำ�าดิบี
ที้�ท้รงติัวเห้นือกว่าระดับี 105 เห้รียญต่ิอ
บีาร์เรล และสูงกว่าเดือนเมีษัายน

ดังนั�นฝ่�ายวิจัิยปีระเมีนิว่าเฟ้ดมีแีนวโนม้ีเร่งใช้ี้
นโยบีายการเงินที้�เข้มีงวดต่ิอไปี เพืั�อสะท้้อน
ผ่านทั้�งอัติราผลติอบีแท้นพัันธุบัีติรและดัชี้นี
ดอลลาร์ที้�ท้รงตัิวระดับีสูง จ้ิงให้้กรอบีการ
ซืั�อขายท้องคัำาที้ 1,800-1,890$/oz ห้าก
ราคัาท้องคัำาไมี่สามีารถเบีรคัเห้นือแนวต้ิาน
ที้� 1,860$/oz คัำาแนะนำาท้ยอยเท้ขายท้ำากำาไร

บล.	โกลเบล็ก	มอิงิเงิินเฟ้อิ-เฟดเร่ิงิขึ่�นดอิกเบี�ย

กดดันดัชี้นี	แนะลงิทุนหุ้นรัิบอิานิสงิส์	ศับค.	

ปรัิบโซนสีคุมโควิด-เปิดสถานบันเทิงิ
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บล.	โกลเบล็ก	มอิงิเงิินเฟ้อิ-เฟดเร่ิงิขึ่�นดอิกเบี�ย

กดดันดัชี้นี	แนะลงิทุนหุ้นรัิบอิานิสงิส์	ศับค.	

ปรัิบโซนสีคุมโควิด-เปิดสถานบันเทิงิ
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อิินไซด์	Business
ธุนาคาริไทยพาณิชี้ย์สนับสนุน

ม้ลนิธิุสร้ิางิริอิยยิ�มส่งิเสริิมสุข่ภิาวะที�ดี
แก่ผู้้้ป่วยเด็กที�มีภิาวะปากแหว่งิเพดานโหว่

อิอิโต้ิแบคส์	จัดเต็ิมโปริโมชัี้�น	
ฉลอิงิสาข่าใหม่	"ปริะชี้าอุิทิศั	91"

ชี้.การิช่ี้างิ	มอิบเงิินสนับสนุน
คณะอัิกษัริศัาสติร์ิ	จุฬาลงิกริณ์มหาวิทยาลัย

SCN	มุ่งิยกริะดับคุณภิาพชีี้วิติสังิคม
มอิบเงิิน	518,201	บาท	สมทบกอิงิทุน

ส่งิเสริิมและพัฒนาคุณภิาพชีี้วิติคนพิการิ
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สรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่าย
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